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MetaTrader 5 untuk Mac
Platform resmi MetaTrader 5 yang dikembangkan oleh MetaQuotes tersedia untuk digunakan di Windows
dan perangkat seluler, serta perangkat macOS.
Sebagian besar broker hanya menyediakan panduan penginstalan biasa, menjabarkan proses pemasangan
MT5 di Mac yang merepotkan. Namun, MT5 memungkinkan Anda mulai menggunakan platform trading
terpopuler di dunia, langsung di Mac kesayangan Anda, dalam hitungan detik saja.

Apa yang disediakan?
Tickmill menyediakan platform MetaTrader 5 untuk Mac Anda, hampir sama persis dengan aplikasi Windows
standar.
Software ini dilengkapi dengan banyak fitur dan fungsi bermanfaat, termasuk:
6 tipe order pending
21 rentang waktu
Lebih dari 50 indikator default
Berbagai tipe grafik
Kemampuan menginstal indikator kustom
Trading satu klik
Kustomisasi penuh
Depth of Market
Sekarang Anda bisa memanfaatkan semua fitur tambahan ini dengan proses
penginstalan satu kali saja, semudah aplikasi lainnya di luar App Store.

tickmill.com

|2/6|

Metatrader 5 |

Panduan Pengguna Mac

Penginstalan di Mac
Panduan ini menjelaskan dengan cepat mengenai penginstalan, penggunaan, dan penghapusan MetaTrader
5 untuk Mac. Anda harus mengizinkan aplikasi diunduh di luar App Store agar dapat menginstal platform ini.

Begini caranya:
1.

Sebelum membuka MT5 untuk Mac, buka System Preferences dengan mengetikkan perintah
yang sesuai pada pencarian Spotlight yang terletak di panel kanan atas layar Anda.

2.

Pada System Preferences, akses Security & Privacy, lalu pilih tab General dan izinkan aplikasi
diunduh dari mana saja. Selain itu, pastikan Anda mengaktifkan kemampuan untuk membuat
perubahan. Caranya, klik tombol gembok di sudut bawah dengan mengetikkan nama pengguna dan
kata sandi Anda.
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Berikutnya, cari MetaTrader 5.dmg installer. Biasanya semua unduhan baru akan tersimpan di folder
Downloads.
Buka file penginstalan .dmg dan saat Anda menekan file .dmg, geser dan letakkan ikon aplikasi
MetaTrader 5 ke folder Applications. Ini akan menyelesaikan proses penginstalan.

Sekarang MetaTrader 5 siap diakses dari folder Applications. Anda juga bisa mengakses terminal
trading baru ini dengan cepat melalui Spotlight dan mengetik ‘MetaTrader 5’.

Pembaruan Software
Pembaruan software MetaTrader 5 untuk Mac dilakukan secara otomatis. Proses ini berlangsung secara
simultan dengan pembaruan versi Windows biasa. Setelah pembaruan dilakukan, terminal akan ditutup tanpa
pemberitahuan. Buka kembali aplikasi dan lanjutkan menggunakan versi yang telah diperbarui.
Untuk melihat versi software MetaTrader 5 Anda, klik tab Help di panel navigasi bagian atas dan pilih opsi
About seperti di MT5 Windows.
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Expert Advisor untuk Mac
1.

Untuk menginstal perangkat tambahan seperti Expert Advisor (EA), indikator kustom, dan skrip, buka
folder Applications lalu klik kanan pada ikon aplikasi dan pilih Show Package Contents.

2.

Sekarang Anda bisa melihat seluruh isi file instalasi. Klik dua kali pada ‘drive_’ untuk melihat struktur
MetaTrader 5, lalu buka Program Files > MetaTrader 5 > MQL5 > Expert > Indicators, dan sebagainya
lalu salin dan rekatkan indikator pada folder yang sesuai.

Setelah itu, muat ulang MetaTrader 5 dan lihat indikator baru pada panel EA MT5 yang sesuai.
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Menghapus Software
Cara menghapus software dari komputer Anda tidak sulit. Prosesnya sama seperti cara menghapus aplikasi
lainnya.
Pertama, temukan folder Applications melalui Finder. Anda bisa menggunakan Spotlight atau buka langsung
folder Applications dengan mengeklik ikon Finder pada Dock.
Dari folder Applications, temukan aplikasi Metatrader 5 lalu klik kanan dan pilih opsi Move To Bin dan klik kiri
untuk mengonfirmasikan.
Setelah aplikasi dipindahkan ke Trash, Anda bisa menghapusnya secara permanen dengan membuka Trash
dan mengeklik kanan untuk memilih Empty Trash.
Setelah aplikasi dihapuskan dari Trash, MetaTrader 5 tidak tersisa lagi di komputer Anda.

Bug dan Masalah yang Diketahui
Saat ini tidak ada masalah yang diketahui terkait terminal trading Tickmill untuk Mac. Jika Anda menemukan
masalah, beri tahu kami melalui tim Dukungan. Kami akan segera mengatasinya.

Pemberitahuan Penting
Kami telah menguji MetaTrader 5 untuk Mac dan tidak menemukan masalah fungsi yang membuat trading di
terminal Mac OS lebih buruk dibandingkan versi Windows.
Namun, Anda menanggung risiko sendiri ketika memilih trading dengan aplikasi emulasi. Kami sangat
menyarankan Anda mempelajari fungsi software terlebih dahulu di akun Demo dan pastikan aplikasi berfungsi
dengan lancar di komputer Mac.
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